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Prymitywna komedja sowiecka
Teatr Letni: „Przedziw ny stop", kom edja radosna praca. Jest to w ięc typow a p ro
— 4 aktach W . M. Kiro^ona; przekład paganda komunistyczna. Nie jestem p r z e 
z rosyjskiego Saliny ^ilichowskiej, reży- ciwnikiem szerzenia idej socjalistyczn ych
serja Emila Chaberskiego, dekoracje Sta przez instytucje rządow e. Przeciw nie, uważam to za drogę bardzo w łaściw ą, ale
nisława Jarockiego.
czyż nie mamy w ob ec tego prawa u p o 
U twór Kirszona nie ma żadnej w arto m nieć 'się o ludzi, skazyw anych na parę
ści artystycznej. Z punktu widzenia sztu lat więzienia za propagandę znacznie
ki jest to nieporadna, starośw iecka w for mniej celow ą ? Jeśli konfiskuje się tomy
mie 'Komedja ludowa, operująca najniż yoezji „p roletarjack iej", jeśli Się aresztu
szym gatunkiem humoru. A'kt drugi k oń  je za b y le odezw ę czy transparent, to za
czy się takim ..żartem". G dy w szvscy sia w ystaw ienie Kirszona pow inien K aden
Kadena
dają, jeden z kom som olców stoi. „ A wy, aresztow ać Korsaka a Korsak
towarzyszu, czemu nie sia d a cie?" — p y  i b ez w zględu na stosunki, jakie ma Szyf
tają. „N ie mogę, b o mam czyraka na p o  man. w szyscy trzej pow inni samorzutnie
śladku". Kurtyna. Ta pointa k oń cow a zgłosić się do prokuratora Żeleńskiego.
Pogodny obraz życia sow ieckiego ¡jest
aktu drugiego daje nam dostateczne p o 
jęcie o poziom ie dowcipu Kirszona. A u  przedstaw iony dość przekonyw ająco, ale
tor, niebardzo sob.e dając radę z techni inne tezy autora bronione są z niezmierną
ką teatralną, ucieka się do starych „ibur- na.wnością. Najbardziej ośm ieszoną p o 
żuazyjnych" sposobów . D o instytutu nau stacią sztuki j£st Oleg, k tórego razi ha
kow ego przychodzi m łoda uczona; biorą łaśliwość tow arzyszy, który w oli sam pra
ją za now ą posługaczkę a posługaczkę cow a ć w la boratorju ji i sam spać w p o biorą za uczoną. To „qui p ro qu o" trwa koiu. R acje ijego wydają się nam bardzo
dość długo. A utor w prow adza również przekonyw ające. Bohaterem sztuki jest
m onologi i grę w siatkówkę Nie rr "my Gosza, który aczkolw iek m ów i zupełnie
o to w szystko w ielkiej pretensji dc Kir co innego, postępu je jak Oleg. K oledzy
nazywają go „w ilkiem samotni
szona. Nie ulega bow iem w ątpliw ości, że nawet
„Przedziwny stop" nie posiada w ielkich kiem ". Jest to stan rzeczy podebn y nie
aspiracyj artystycznych. Jest to udowa co do sam ookieślenia pisarzy w rodzaju
sztuka propagandowa. Jest to jakieś le  G ide‘a. G osza ijak G ide zachow uje w szy
karstwo sow ieckie do zażywania po czte stkie przyw ileje ndj widualizmu, głosząc
ry krople przed zaśnięciem. Jest to środek kolektywizm . W lem porownaniu Oleg
wewnętrzny, nie nadający się do stoso wydaje się nam mniej sprytny, ale zn acz
wania nazewnątrz. Kirszon okazuje k o  nie szczerszy i sympatyczniejszy. Idea
rzyści piynące z pracy kolektyw nej i wspólnej i zgodnej pracy naukowej przedzw alcza skrajny indywidualizm przy bu s ławiona tu jest jako wynalazek sow iecki.
dow ie nauki i życia sow .eckiego. Podo Przypomina mi to pew nej o młodzi eńca
bna agitacja, .stosowana w ob ec publiczno w M oskw ie, który tłumaczył mi, że pań
ści teatru Letniego, musi się w ydać p ew - stwa kapitalistyczne mają sam ochody in
nem nieporozumieniem. Cóż bow iem zo dywidualne a Sow iety wym yśliły samo
staje z tego „Przedziw nego ¿topu' ? Bar chód kolektyw ny, to znaczy autobus.
D ek oracje Jarockiego były okazem ty 
dzo licha ikomedja i bardzo pozytyw ny
obraz w spółczesn ego ży cia w Rosji. W idz pow ej i niechlujnej, p o ło v u z n e j stylizacji.
nie zazna rozkoszy artystyczne:), d ow ie Z zespołu w yróżnili się Woszczerowicz,
się eona w yżej, że w Sow ietach jest Kondrat, Daczyński, Kai czewski.
świetnie, że w re tam tw órcza i naprawdę

